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چكيده
 انعطافپذیری روانشناختی و تنیدگی مادران تأثیر، مرور پژوهشها نشان می دهد که استفاده از برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر سبكهای فرزندپروری:زمينه
. فرزند و خودکارآمدی والدگری مغفول مانده است- میگذارد؛ اما مسئله اینست که تعیین اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر کیفیت روابط والد
 خودکارآمدی والدگری و انعطافپذیری شناختی مادران شهر اصفهان، فرزندی-  بررسی اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر کیفیت روابط والد:هدف
 سال01  تا02  جامعه پژوهش مادران دارای نوجوان پسر. پسآزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود-  پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون: روش.بود
21  مادر به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه91 . بودند0341 مراجعهکننده به مرکز مشاوره یارستان شهر اصفهان در سال
، استرزینگر، خودکارآمدی والدگری دومكا،)0449(  فرزندی پیانتا-  پرسشنامههای رابطه والد: ابزارهای پژوهش عبارتند از.مادر) به صورت تصادفی جایگزین شدند
 دادهها با استفاده.)0440(  دقیقهای آموزش به شیوه استپ درایكورس و سولتس41  جلسه1 ) و2101(  انعطافپذیری شناختی دنیس و وندروال،)0441( جكسون و روسا
 فرزندی و افزایش-  برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر بهبود کیفیت روابط والد: يافتهها.از تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مكرر تحلیل شدند
 معنادار بود، همچنین برنامه آموزش والدین به شیوه استپ در مرحله پیگیری هم.)p> 1/110( خودکارآمدی والدگری و انعطافپذیری شناختی مادران تأثیر داشت
 خودکارآمدی، فرزندی بیشتر-  کیفیت روابط والد، جلسه برنامه آموزش والدین به شیوه استپ شرکت کرده بودند1  والدینی که در: نتيجهگيری.)p> 1/110(
، آموزش والدین، انعطافپذیری، خودکارآمدی والدگری، فرزندی-  رابطه والد، استپ: واژه كليدها.والدگری بهتر و انعطافپذیری شناختی بیشتری کسب کردند
مادران
Background: Research shows that using a step-by-step parenting program affects parenting styles, psychological
flexibility, and mothers' stress, but the problem is that determining the effectiveness of a step-by-step parenting
education program affects the quality of parent-child relationships and neglected parental self-efficacy. remained.
Aims: To evaluate the effectiveness of step-by-step parent education program on the quality of parent-child
relationships, parental self-efficacy and cognitive flexibility of mothers in Isfahan. Method: The research was quasiexperimental with pre-test-post-test design and two-month follow-up with the control group. The Maternal Research
Society of 12- to 18-year-old boys referred to the Yarestan Counseling Center in Isfahan in 2019. 40 mothers were
randomly selected as a sample and randomly assigned to two experimental and control groups (20 mothers in each
group). Research tools include the Pianta Parent-Child Relationship Questionnaire (1994), Dumka Parenting SelfEfficacy, Stringinger, Jackson, and Rosa (1996), Dennis and Vanderwal Cognitive Flexibility (2010), and 8 90-minute
step-by-step training sessions with Step Drikers and Solts. (1991). Data were analyzed using mixed variance analysis
with repeated measurements. Results: Step-by-step parenting training program improved the quality of parent-child
relationships and increased parenting self-efficacy and mothers' cognitive flexibility (p< 0/001). The step-by-step
parenting training program was also significant in the follow-up phase (p< 0/001). Conclusions: Parents who
participated in 8 parent training sessions in the step-by-step program gained more quality parent-child relationships,
better parenting self-efficacy, and more cognitive flexibility. Key Words: Step, parent-child relationship, parental selfefficacy, flexibility, parent education, mothers
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 .)2101از اینرو ،تعامل والد  -کودک یك پدیده پیچیده و چند

خانواده اولین پایهگذار شخصیت ،ارزشها و معیارهای فكری

بعدی است و در اثر تعامل عوامل کلیدی متعددی از قبیل نگرش و

است و رابطه والدین با فرزندان نقش مهمی در سالمتروان آنها

میزان پذیرش والدین ،نحوهی مدیریت و کنترل رفتار ،حس

دارد؛ به این معنا که ،رابطه والد  -فرزندی ،0بهطور ویژه رابطه مادر

شایستگی اجتماعی و خویشتن داری ،میزان دانش و مهارت

-کودک و کیفیت زندگی خانواده اصلی از اهمیت به سزایی

والدگری اعتماد به نفس و خوش فكری والدین در تربیت فرزند و

برخوردار است و اساسی برای سالمت فرزندان است (وارسته،

ایجاد محیطی با حداقل تعارض ،کیفیت روابط والد  -کودک و

اصالنی و امان الهی)0341 ،؛ بنابراین کیفیت تربیتی و روابطی والد

مراقبت عاطفی مادر از کودک ،شكل میگیرد (بایوقلو و اوزمتی،

 -کودک در سالهای اولیه کودکی ،مبنای تحول شناختی،

 .)2109در واقع کیفیت تعامل والد  -کودک به تأثیر نحوه برقراری

اجتماعی و هیجانی آینده او را پایهگذاری میکند (لیپولد ،دیویدز و

ارتباط و نگرش نسبت به کودکان و ایجاد یك جو عاطفی توسط

الوسن و مكهال .)2101 ،امروزه از دغدغههای خانوادهها و حتی

والدین تأکید میکند (شیارمن و دومالو .)2102 ،عالوه بر آن ،در

متولیان حوزهی تحول دورهی نوجوانی ،پرورش و تربیت فرزند

زمینه تربیت فرزندان و شیوههای والدگری ،عوامل گوناگون

موفق است.

روانشناختی ،اجتماعی ،خانوادگی و زیستشناختی درگیر هستند؛

از اینرو ،والدین بهعنوان اولین عامالن تربیت ،نقش مهمی در

در بین این ابعاد و عوامل ،خودکارآمدی والدگری 2از اهمیت

نمو موفقیتآمیز کودک دارند (هیرمان ،تایلر ،والستون و بارکین،

ویژهای برخوردار است (لیپولد و دیگران )2101 ،و یكی از

)2101؛ آنها با فرزندان تعامل اجتماعی دارند ،به فرزندان کمك می

کارآمدترین موضوعات در نظریهها و الگوهای تغییر رفتار بوده و

کنند تا عاطفه ،احساسات و اخالقشان را تنظیم کنند و مبادالت بین

تأثیرات آن در زمینههای گوناگون از جمله تنیدگی والدگری 3و

فردیشان را مدیریت ،نظارت و تعدیل کرده و روابط پایدار و

رابطه والد  -کودک بارها گزارش شده است (هیث ،کروتس ،فان

معناداری را شكل دهند؛ والدین ،فرزندانشان را تشویق میکنند تا در

و مكپرسون .)2101 ،برخی از پؤوهشگران نیز معتقدند که

محیط درگیر شوند و وارد دنیای یادگیری شوند (لیپولد و همكاران،

مشكالت رفتاری کودکان در سالهای اولیه زندگی با رفتار ،تعامل

 .)2101آنان آموزش میدهند ،توصیف میکنند ،الگو میدهند و

منفی والد  -فرزندی و تنیدگی مادر ارتباط دارد (وارسته و

فرصتهایی را برای مشاهده ،تقلید و یادگیری فرزندانشان فراهم

همكاران)0341 ،؛ بدین ترتیب رفتار مشكل ساز فرزند موجب

میکنند .والدین محیط خانه ،محیطهای محلی و رسانههایی را که

کاهش اعتماد به نفس مادر یا کاهش خودکارآمدی والدگری

کودکان در معرض آن هستند ،سازماندهی میکنند (برونستین،

میشود (نگابی ،وونگ ،چونگ ،لئونگ و تارانت.)2104 ،

 .)2103از ویژگیهای تعامل کارآمد والد  -فرزند میتوان به

خودکارآمدی والدگری یك ساختار شناختی مهم در ارتباط با

احساس مسئولیت بیشتر و مداخله غیرمستقیم اشاره کرد؛ لذا

عملكرد والدین است و به ارزیابی والدین نسبت به تواناییهایشان

شیوههای تربیتی و والدگری نامناسب والدین را میتوان یكی از

در ایفای نقش خود به عنوان پدر یا مادر (وانس ،پان ،مالكولم و

مهمترین عوامل شكل گیری و پایداری مشكالت رفتاری فرزندان

براندون )2121 ،که به طور گسترده به عنوان انتظارات مراقبت-

دانست (شكوهی یكتا ،اکبری زردخانه ،محمودی و مهدوی،

کنندگان در مورد تواناییهایشان که تا چه حد میتوانند به عنوان

.)0341

والد ،به گونهای موفقیتآمیز عمل کنند ،تعریف میشود

طبق تحقیقات گوناگون ،مشكالت حاکم بر روابط والد -

(سیدشریفی ،نوابینژاد و فرزاد .)0341 ،احساس خودکارآمدی،

فرزند ،والدین را مستعد حاالت خود سرزنشی و تردید نسبت به

نیازمند دانش و اطالعات در زمینه روشهای مؤثر مراقبت از

توانایی و خودکارآمدیشان میکند و این امر نقش مهمی در ابعاد

کودک و تعامل و برقراری ارتباط با اوست (رضایی ،غضنفری و

مختلف تحول کودک دارد (آرمسترانگ ،ایگینز ،رید ،هارنت و دا،

رضا یان .)0341 ،از اینرو ،وجود مشكالت رفتاری در کودکان

Parent-child relationship

Parenting self-efficacy
Parenting stress

1.
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2.
3.

اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ ( )STEPبر کیفیت روابط...

نادره سعادتی و همكاران

پیشبینی کنندهی مهمی خودکارآمدی والدینی مادران به شمار رفته

شناختی میتواند نقشی مؤثر را در کیفیت روابط والد  -کودک ایفا

و باعث میشود تا والدین به ویژه مادران ،در انتظار و ادراک خود

کند.

از اینكه تا چه حد میتوانند به عنوان یك والد به گونهای شایسته و

تحقیقات جدید نشان داده که آموزش والدین میتواند یك

مؤثر عمل کنند و همچنینی تا اندازهای قادرند تأثیر مثبت بر رفتار و

جنبه مهم در موفقیت فرزندان باشد (دالی ،وندراورد ،فرین،

رشد و سازگاری فرزندانشان بگذارند ،احساس خودکارآمدی

دانكرتس ،دو پفنر و کورتیس .)2109 ،بارلو ( )2101معتقد است

پایینی داشته باشند (کاسس ،اوسترمن و اسشوانگل .)2101 ،یكی از

آموزش والدین موجب شناخت آنان از ماهیت تربیتی فرزندان شده

جنبههای اساسی خودکارآمدی در والدین این باور است که والد از

و اعتماد به نفسشان را در خصوص نقش والدگری و خودکارآمدی

راه اعمال مهار و خودتنظیمی هیجانی 0میتواند بر پیامدهای زندگی

والدگری باال خواهد برد و نیز به آنها کمك میکند تا رفتارهای

فرزندانش اثر بگذارد ،بهویژه در هنگام رویارویی با عوامل تنشزای

نامناسب فرزند خود را مهار کرده و کاهش دهند و در تربیت آنها

تربیت ،داشتن احساس مهار بر شرایط ،عاملی مهم در سازگاری با

احساس موفقیت بیشتری داشته باشند .یكی از روشهای رایج در

موقعیتهای گوناگون تحولی کودکان است (مغربی سینكی،

کنار سایر روشهای والدگری رویكرد آدلری بهویژه برنامه

استپ3

حسنزاده ،خادمی و ارجمدنیا.)0349 ،

) (STEPاست که از حدود دو دهه پیش پژوهشهایی در خصوص

آنچه امروزه در کنار شیوههای والدگری و تربیتی والدین مورد

آن انجام شده است؛ جونینین ،کرن و گیفرو رر ( )2101رویكرد

توجه قرار گرفته ،مسئلهی انعطافپذیری شناختی 2والدین است؛

آدلری را از جمله رویكردهای ارتباطی مطرح میکند که هدف

انعطافپذیری شناختی والدین در میزان بروز آسیبها و سطح

آنها بهبود الگوهای ارتباطی 9در خانواده است و بر ارتقاء احترام

عملكرد اجتماعی فرزندان بسیار تعیینکننده است (شیخاالسالمی،

متقابل و حل تعارض والد  -کودک تأکید میکند و در این میان

محمدی و سیداسماعیلی قمی .)0341 ،بهطور کلی ،توانایی تغییر

کودک بهعنوان عضوی از سیستم خانواده ،از آن تأثیر میپذیرد و

آمایههای شناختی بهمنظور سازگاری با محرکهای در حال تغییر،

بر آن تأثیر میگذارد (سعادتی ،یوسفی و گلپرور)0341 ،؛ رویكرد

عنصر اصلی در تعاریف عملیاتی انعطافپذیری شناختی میباشد

آدلری چنین فرض میکند که قسمت زیادی از مشكالت رفتاری

(دنیس و واندروال)2101 ،؛ این متغیر به عنوان یك میانجی بین

کودکان و نوجوانان از محیط خانه و خانواده آغاز شده و بهوسیله

محیطهای ارتباط خانوادگی و بهزیستی افراد و نیز سطح اضطراب و

آن محیط تداوم پیدا میکند؛ بدین ترتیب این نتیجه به دست میآید

استرس والدین و کودکان عمل میکند (هایمبرگ و چنا.)2101 ،

که مداخله در این بافت روشی ایدهآل برای تربیت مؤثر و موفق

چنانچه انعطافپذیری شناختی الزم در مادران وجود نداشته باشد،

خواهد بود (خدابخش و جعفری .)0343 ،در پژوهشهای مشابه

پیامدهای عاطفی و هیجانی زیادی میتواند برای فرزندان وجود

اوریان و بن آشر ( )2104نشان دادند که این مداخله در کاهش

داشته باشد؛ به عنوان مثال نشخوارگری ذهنی و افكار تكراری منفی

تعارضات ارتباطی والد  -کودک بسیار مؤثر است .همچنین

با تنیدگی والدینی همراه است و میزان آن در مادران ،ارتباط مثبتی

سنگاوی ،آدامز و راسیلند ( )2101در مطالعه خود نشان دادند که

با افسردگی نوجوانان دارد (سپهوند .)0341 ،بنابراین مادرانی که

برنامه استپ تأثیر مثبتی بر سبك فرزندپروری مادران کرد دارد.

تفكر انعطافپذیر شناختی دارند ،از توجیهات جایگزین استفاده

همچنین آنها نشان دادند که این برنامه میتواند منجر به کاهش

میکنند ،به صورت مثبت چارچوب فكری خود را بازسازی

تنیدگی والدینی شود .در پژوهش سعادتی و همكاران ( )0344نیز

میکنند و موقعیتهای چالشانگیز یا رویدادهای تنشگر را

ثابت شد که برنامه استپ میتواند عالوه بر بهبود تنظیم هیجانی و

میپذیرند و نسبت به مادرانی که انعطافپذیری شناختی پایینی

انعطافپذیری شناختی مادران منجر به کاهش تنیدگی والدین شود.

دارند از نظر روانشناختی تابآوری بیشتری دارند (هاگلوند،

در رویكرد آدلری اصوالً والدین دو رویكرد اشتباه و متداول را

نستادت ،کوپر سوتویك ،چارنی)2101 ،؛ بنابراین انعطافپذیری

در تربیت فرزندان خود به کار میبرند :نخست ،رویكرد نازپرورده

1.

3.

Emotional self-regulation
Cognitive flexibility

)systematic training for effective parenting (STEP
Communication patterns

2.

5105

4.
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کردن است ،یعنی انجام دادن همه کارها برای کودک و تسلیم

 -فرزندی و سرکشیهای پسران نوجوان خود به مشاوره مراجعه

خواستههای او شدن؛ رویكرد دوم ،خودکامگی است ،مطیع کردن

کرده بودند .پس از ارا ه توضیحات در خصوص فرآیند پژوهش

کودکان (اسماعیلینسب ،علیزاده ،احدی ،دالور و اسكندری،

این مادران حاضر به همكاری با پژوهشگر شدند که از آنها خواسته

 .)0341رویكرد نازپروردگی مخرب بوده و نوآوری و اعتماد به

شد به پرسشنامه رابطه والد  -فرزندی پاسخ دهند و از بین مادرانی

نفس را از کودک و نوجوان میگیرد؛ چنین افرادی حس اجتماعی

که نمره پایینی کسب کرده بودند  91مادر به صورت هدفمند به

پرورشیافتهای نداشته ،انتظار دارند جامعه خود را با آنها هماهنگ

عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 21مادر) و گواه (21

کند؛ درحالیکه والدین ناز پرورده حمایت بیموردی به فرزند خود

مادر) بهصورت تصادفی جایگزین شدند .از آنجا که در گروههای

میدهند ،والدین خودکامه فرزندان را طبق میل خود تربیت میکنند

مشاوره و روان درمانی بهتر است اندازه گروه بیش از  01تا  02نفر

(هاشمی ملكشاه .)0341 ،در این برنامه والدین روشهای مؤثرتری

نباشد (ثنایی ذاکر ،)0313 ،با پیشبینی ریزش آزمودنیها احتیاطاً

برای برقراری ارتباط با نوجوانان و حل مسا ل و مشكالت ارتباطی

تعداد اعضای گروه در پژوهش حاضر بیش از این در نظر گرفته

با آنان را میآموزند؛ در واقع در طول این برنامه والدین با شیوههای

شد .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از داشتن حداقل

والدگری که تاکنون داشتهاند به چالش کشیده میشوند تا بتوانند

مدرک تحصیلی دیپلم ،داشتن پسر نوجوان بین  02تا  01سال،

نوجوانانی با اعتمادبهنفس بیشتر ،مسئولتر و مستقلتر تربیت کنند

کسب نمره پایین در پرسشنامه استرس والدگری و شرکت در

(جونینین و همكاران)2101 ،؛ همچنین از این طریق ،روابط خود را

پژوهش با رضایت مكتوب و مالکهای خروجی نیز عبارت بودند

با نوجوانشان گسترش و نمو خواهند داد (پایدارنیك ،محسنزاده و

از :داشتن اختالالت روانشناختی و مصرف دارو بر اساس پرونده

اسدپور.)0349 ،

مشاورهای ثبت شده در مرکز مشاوره ،داشتن اعتیاد و غیبت بیش از

باتوجه به تأثیرات تعامالت مثبت رابطه والد  -فرزندی بر

 2جلسه .دوره آموزشی در مرکز مشاوره یارستان برگزار شد که

جنبههای مختلف زندگی فرزندان ،بررسی مداخالت تأثیرگذار بر

واجد شرایط آموزش و مداخله گروهی بود .سپس درباره طرح

پیشگیری تعارضات و بهبود روابط والد  -فرزندی در رساتی

پژوهش ،محل برگزاری آن ،اهداف پژوهش ،تعداد جلسهها ،طول

افزایش خودکارآمدی والدگری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدت هر جلسه و مسا ل مطروحه در جلسهها ،رعایت اصول اخالقی

همانطور که اشاره شد مداخله برنامه آموزشی مادران به شیوه استپ

نظیر رازداری و محرمانه ماندن اطالعات به مادران توضیح داده شد

به عنوان یك شیوه درمانی در مورد طیف وسیعی از والدین و

و پس از جلب رضایت و ابراز تمایل آنها برای شرکت در پژوهش

فرزندان به کار برده شده است .با توجه به این که در خصوص

رضایت نامه کتبی از مادران هر دو گروه اخذ شد پس از آن گروه

اثربخشی این برنامه بر افزایش تعامالت مثبت روابط والد  -فرزندی

آزمایش به مدت  1جلسه  41دقیقهای تحت آموزش به شیوه استپ

و خودکارآمدی والدگری و از طرفی با وجود حساسیت و اهمیت

قرار گرفتند؛ اما گروه گواه پس از انجام پیشآزمون ،هیچگونه

آموزش در مادران دارای فرزند نوجوان در جهت ارا ه مداخله

آموزشی دریافت نكردند .پس از پایان جلسات درمانی مجدداً از هر

کارآمد به این موضوع کمتر توجه شده است .از اینرو ،پژوهش

دو گروه پسآزمون و دو ماه بعد مرحله پیگیری گرفته شد .برای

حاضر بر آن است تا اثربخشی روش استپ ) (STEPبر کیفیت

رعایت موازین اخالقی پس از پایان پژوهش ،گروه گواه نیز در 1

روابط والد  -فرزندی ،خودکارآمدی والدینی و انعطافپذیری

جلسه  41دقیقهای آموزش به شیوه استپ را دریافت کردند .دادهها

شناختی مادران دارای فرزند نوجوان بررسی نماید.

با استفاده از آخرین نسخه  29نرمافزار  SPSSو به روش تحلیل

روش

واریانس مختلط با اندازهگیری مكرر و آزمون تعقیبی بونفرونی

پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با

تحلیل شد .وقتی که اندازهگیریهای یكسانی چند بار بر روی یك

گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود .جامعه آماری پژوهش  033مادر

آزمودنی یا یك مورد انجام میگیرد ،برای بررسی و مقایسه میانگین

دارای فرزند نوجوان  02تا  01سال مراجعهکننده به مرکز مشاوره

دادهها بین این چندبار اندازهگیری بایستی از آزمون تحلیل واریانس

یارستان شهر اصفهان در سال  0341بودند که به دلیل تعارضات والد
5100

اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ ( )STEPبر کیفیت روابط...

نادره سعادتی و همكاران

اندازهگیریهای مكرر استفاده شود .با استفاده از این روش آماری

گوارینو2111 ،؛ ترجمه کیامنش و جعفری .)0341 ،محتوای

میتوان فرضیه صفر را در مورد آثار عوامل بینگروهی و

برنامهی آموزشی بر اساس کتاب «کودک خوشبخت :راهبردهای

درونگروهی آزمون نمود .همچنین میتوان اثر متقابل بین عوامل

تربیت کودک و بهبود رابطه والد  -فرزند» (درایكورس و سولتس،

(چه درونگروهی و چه بینگروهی) یا به زبان سادهتر اثر متقابل دو

0441؛ ترجمه علیزاده و روحی )0342 ،تنظیم شده است که خالصه

یا چند متغیر مستقل را نیز مورد بررسی قرارداد (گامست ،مایرز و

جلسههای آموزشی در جدول  0ارا ه شده است.

جدول .0آموزش بسته والدگری به شیوه استپ ()STEP
جلسات

محتوا

خرده هدف

فنون رفتاری
 .0آشنایی با سبك والدگری اقتدارگرا  /جدی

ارا ه اطالعاتی در زمینه قوانین گروه مانند رازداری ،وفاداری ،همدلی،
اول

 .2آشنا با سبك والدگری مستبد  /مطیع

حضور بهموقع ،مشارکت در فعالیتها ،انجام تكالیف ،زمان و تعداد

آشنایی با سبكهای

 .3آشنایی با سبك والدگری آسانگیر

جلسات ،زمان برگزاری جلسات و در آخر به سؤاالت والدین در

والدگری

 .9آشنایی با سبك والدگری آزادمنش
 .1آشنایی با سبك والدگری کمالگرا

خصوص برنامه آموزشی پاسخ داده شد.

 .1آشنایی با سبك والدگری بیتوجه  /طردکننده
ارا ه اطالعات ضروری در مورد تنیدگی و مدیریت تنیدگی والدگری،
دوم

تبیین هدف برنامه و قوانین گروه ،آشنایی با والدگری و تأکید بر نقش

آشنایی با سبكهای
زندگی

خانواده در کمك به رفتارهای مطلوب فرزندان.
بحث درباره اصول رفتار از دیدگاه آدلر شامل وحدت شخصیت انسان،
رفتار هدفمند ،اجتماعی بودن انسان ،ذهنیگرایی رفتار و گریز از
سوم

کهتری به سمت برتری و نیز اهداف نادرست رفتار در فرزندان شامل
توجه طلبی ،قدرتطلبی ،کینهتوزی و انتقام و ابراز ناتوانی و چگونگی

آشنایی والدین با
نیازهای حیاتی فرزند

 .02نیاز به مهم بودن
 .03نیاز به دلگرمی
 .09تیپ سلطهگر

دلگرمی و دلسردی ،عقل سلیم و منطق شخصی ،آموزش و کاربرد

آشنایی با تیپهای

 .01تیپ گیرنده

عملی روش دلگرمسازی و تأکید بر نكات مهم در کاربرد این روش و

شخصیتی

 .01تیپ اجتنابکننده

تفاوت آن با تشویق و ایجاد حس همكاری و روشهای حل مسئله
آشنایی والدین با چهار نیاز حیاتی از دید آدلر (نیاز به تعلق ،احساس
توانایی ،نیاز به مهم بودن و دلگرمی) و شیوههای والدگری موفق و

 .01تیپ سودمند اجتماعی
آشنایی با پیكربندی
خانواده

ناموفق و چگونگی ارتباط آن با عوامل محیطی و خانوادگی.

بررسی انواع سبكهای والدگری (مستبدانه ،سهلگیرانه ،کنارهگیر و
ششم

مقتدرانه( و بررسی ویژگیهای سبك مقتدرانه و تأثیر آن بر موفقیت
آینده،
پیامدهای منطقی و طبیعی بهعنوان یك شیوهی انضباطی مؤثر در سبك

هفتم

والدگری مقتدر مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت؛ سپس
آموزش راهبردهای جلب همكاری و مشارکت فرزندان در خانه و

آشنایی والدین با
دیدگاههای اصالح
رفتار با تمرکز بر
نظرات آدلر
آشنایی والدین با
شیوههای انضباطی
جدید

تفاوت توجه صحیح به فرزندان با توجه بیشازحد بررسی میشود.

تجارب و آموختههای والدین بررسی میشود و اعضا نظرات و
هشتم

 .4سبك زندگی غفلت شده

 .00نیاز به احساس توانایی

بررسی مفاهیم اساسی آدلری شامل سبك زندگی ،عالقه اجتماعی،

پنجم

 .1سبك زندگی نازپرورده

 .01نیاز به تعلق

برخورد با این اهداف نادرست

چهارم

 .1سبك زندکی سالم

عقایدشان را در خصوص شیوهی آموزشی و تدریس مطرح خواهند
نمود و در آخر به سؤالهای آنها پاسخ داده خواهد شد.

مرور آموختههای
اعضا و بررسی میزان
عمل به آنها و
جمعبندی جلسه

5101

 .01ترتیب تولد فرزندان
 .04نقشهای اعضای خانواده
 .21مرزبندیهای درست و نادرست در خانواده
 .20آشنایی با وحدت شخصیتانشان ،رفتار هدفمند ،اجتماعی بودن
انسان و ذهنیتگرایی رفتار
 .22گریز از کهتری به سمت برتری و نیز اهداف نادرست رفتار در
فرزندان شامل توجه طلبی ،قدرت طلبی ،کینه توزی و انتقام و ابراز
ناتوانی والدین با چگونگی برخورد با این اهداف نادرست
 .23پیامدهای منطقی و طبیعی به عنوان یك شیوه انضباطی مؤثر در
سبك فرزندپروری مقتدر و موفق مورد بررسی قرار گرفت.

 .29تجارب و آموختههای والدین بررسی شد و اعضا نظرات و
عقایدشان را مطرح کردند و به سئوالهای آنها پاسخ داده شد.
 .21اجرای پسآزمون
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ابزار

کردند .همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه توسط سه نفر از

مقیاس رابطه والد  -کودک :0این مقیاس توسط پیانتا ()0449

اساتید روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت (طالعی و همكاران،

ساخته شد و شامل  33ماده است که ادراک والدین را در مورد

 .)0341در پژوهش خسروشاهی ( )0341نیز ضریب پایایی پرسشنامه

رابطهی آنها با کودک میسنجد .این مقیاس شامل حوزههای

به روش آلفای کرونباخ  1/11به دست آمد.

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی :3این پرسشنامه  21سؤالی

تعارض ،نزدیكی ،وابستگی و رابطهی مثبت کلی (مجموع تمام
حوزهها) است .مقیاس رابطهی والد  -کودک یك پرسشنامه خود

توسط دنیس و وندروال ( )2101مطرح شد و بر اساس مقیاس 1

گزارشدهی است و نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس  1درجهای

درجهای لیكرتی از  0تا  1نمره گذاری میشود .از آنجا که نمره

لیكرت (از نمرهی  0قطعاً صدق نمیکند تا نمرهی  1قطعاً صدق

کل آزمودنی از  1تا  091است؛ لذا برای تفسیر آن از پیوستاری

میکند) است .این مقیاس برای سنجش رابطه والد  -کودک در

استفاده میشود که در یك سوی آن انعطافپذیری باال و در سوی

تمام سنین استفاده شده است (تجریشی ،عاشوری ،افروز ،ارجمندنیا

دیگر عدم انعطافپذیری قرار دارد؛ لذا اگر نمره آزمودنی از

و غباری بناب .)0349 ،این پرسشنامه توسط طهماسیان ()0311

متوسط نمره کل  19بیشتر باشد؛ میزان انعطافپذیری باالتر و هر چه

ترجمه و روایی محتوایی آن نیز توسط متخصصین ارزیابی شده

کمتر از  19باشد؛ انعطافپذیری کمتر یا عدم انعطافپذیری او را

است .پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ توسط ابارشی،

نمایش میدهد (زارع و برادران )0341 ،و تالش دارد تا سه جنبه از

طهماسیان ،مظاهری و پناغی ( )0311به دست آمد .پایایی حوزههای

انعطافپذیری شناختی را بسنجد :الف) میل به درک موقعیتهای

تعارض ،نزدیكی ،وابستگی و رابطهی مثبت کلی به ترتیب ،1/19

سخت به عنوان موقعیتهای قابل کنترل ،ب) توانایی درک چندین

 1/10 ،1/11و  1/11گزارش شده است .دریكسول و پیانتا ()2100

توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسانها و ج)

در پژوهشی آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در هر یك از

توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای موقعیتهای سخت.

مؤلفههای تعارض ،نزدیكی ،وابستگی و رابطه مثبت کلی به ترتیب

دنیس و وندروال ( )2101در پژوهشی نشان دادند که این پرسشنامه

 1/14 ،1/19 ،1/11و  1/11گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر

از ساختار عاملی ،روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار

ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در خرده مقیاسهای تعارض،

است .در ایران سلطانی ،شاره ،فرمانی و سلطانی ( )0342ضریب

نزدیكی ،وابستگی و رابطهی مثبت کلی به ترتیب ،1/41 ،1/11

اعتبار بازیابی کل مقیاس را  1/11گزارش کردهاند؛ در این پژوهش

 1/11و  1/14به دست آمد.

ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  1/41به

مقیاس خودکارآمدی والدینی :2این مقیاس توسط دومكا،

دست آمد.

استریوزینگر ،جكسون و روزا در سال  0441تدوین شده است .این

يافتهها

ابزار برای ارزیابی خودکارآمدی والدینی ساخته شده است و شامل

مادران شرکتکننده (گروههای آزمایش و گروه گواه) در این

 01سؤال است که پنج عبارت مثبت و پنج عبارت منفی دارد و حس

پژوهش دارای میانگین سنی  99/14سال و انحراف معیار  1/0بودند.

کلی والدین از اطمینان در نقش پدر یا مادر را میسنجد .نمره

 01درصد مادران گروه آزمایش دارای مدرک دیپلم ( 3نفر)21 ،

گذاری آن بر اساس مقیاس لیكرت از ( 0به ندرت) تا ( 1همیشه)

درصد دارای مدرک کاردانی ( 9نفر) 11 ،درصد دارای مدرک

است که حداقل و حداکثر نمره به ترتیب  01و  11است .هر چه

لیسانس ( 01نفر) و  01درصد دارای مدرک باالتر از لیسانس (3

نمره این مقیاس باالتر باشد ،نشان دهنده خودکارآمدی بیشتر است.

نفر) و مادران گروه گواه  21درصد مادران گروه آزمایش دارای

تیلور ( )2111پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 1/19

مدرک دیپلم ( 9نفر) ،درصد دارای مدرک کاردانی ( 3نفر)91 ،

گزارش کرد .در ایران نیز طالعی ،طهماسیان و وفا ی ( )0341پایایی

درصد دارای مدرک لیسانس ( 1نفر) و  21درصد دارای مدرک

این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/11گزارش

باالتر از لیسانس ( 1نفر) بودند .همچنین  91درصد از مادران گروه

Parent-child relationship scale
Parental Self-Efficacy Scalae

1.
2.

Cognitive Flexibility Questionnaire
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3.
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نادره سعادتی و همكاران

آزمایش خانهدار ( 1نفر) و  11درصد شاغل ( 02نفر) و  31درصد از

اندازههای مكرر مستلزم رعایت برخی پیشفرضهای آماری است

مادران گروه گواه خانهدار ( 1نفر) و  11درصد شاغل ( 03نفر)

که در پژوهش حاضر اعمال شد .برای بررسی نرمال بودن دادهها از

بودند.

آزمون کولموگراف  -اسمیرنف ،برای همگنی واریانسهای از

اطالعات جدول  2حاکی از بهبود نمره رابطه والد  -فرزندی،

آزمون لوینو جهت سنجش برابری واریانسهای گروه و همبستگی

خودکارآمدی والدگری و همچنین انعطافپذیری شناختی در

آنها از آزمون موخلی استفاده شد که در جدول  3نتایج گزارش

مادران گروه آزمایش شده است .استفاده از تحلیل واریانس

شده است.

جدول .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دو گروه گواه و آزمایش در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
شاخصهای آماری
متغیر
رابطه والد  -فرزندی
خودکارآمدی والدگری
انعطافپذیری شناختی

پیشآزمون
گروه

میانگین

پسآزمون

انحراف
معیار

پیگیری

انحراف

میانگین

میانگین

معیار

انحراف
معیار

آزمایش

002/11

1/43

021/91

1/10

004/41

1/19

گواه

001/31

1/90

001/11

1/11

002/11

9/11

آزمایش

92/01

3/49

99/11

3/11

93/11

3/11

گواه

90/11

9/93

91/31

3/12

91/41

3/40

آزمایش

12/91

3/34

14/91

1/11

14/91

1/19

گواه

10/11

3/11

12/11

3/11

10/11

3/03

جدول .3خالصه نتایج آزمون توزیع طبیعی نمرهها و آزمون همگنی واریانسها
متغیر
رابطه والد  -فرزندی
خودکارآمدی والدگری
انعطافپذیری شناختی

گروه

آزمون کولموگراف  -اسمیرنف
آماره

سطح معناداری

آزمایش

1/01

1/01

گواه

1/01

1/01

آزمایش

1/01

1/03

گواه

1/04

1/113

آزمایش

1/09

1/02

گواه

1/03

1/00

آزمون لوین

آزمون موخلی

آماره

سطح معناداری

 2χمقدار

سطح معناداری

0/13

1/04

90/31

1/110

1/14

1/39

03/11

1/110

1/93

1/10

92/31

1/110

یافتههای جدول  3نشان داد که آماره  fآزمون لوین جهت

نتایج جدول  9نشان میدهد که برنامه آموزش والدین به شیوه

بررسی همگنی واریانس متغیرها در گروه آزمایش و گواه برای

استپ بر نمره رابطه والد  -فرزندی ( )P= 1/113با اندازه اثر ،1/20

متغیرهای وابسته معنادار نیست .این یافتهها نشان میدهد که واریانس

خودکارآمدی والدگری ( )P= 1/129با اندازه اثر  1/02و انعطاف

این متغیرها در گروهها همگن است .همچنین آماره  Wموخلی برای

پذیری شناختی ( )P= 1/119با اندازه اثر  1/21مؤثر بوده است.

متغیرهای پژوهش در سطح  1/10معنیدار میباشد .این یافته نشان

در جدول  1نتایج آزمون بنفرونی نشان میدهد تفاوت میانگین

میدهد که واریانس تفاوتها در بین سطوح متغیر وابسته بهصورت

نمرات رابطه والد  -فرزندی ( ،)P= 1/110خودکارآمدی والدگری

معنیداری متفاوت است؛ بنابراین پیشفرض کرویت رعایت

( )P= 1/119و انعطافپذیری شناختی ( )P= 1/110بین مراحل

نمیشود .در این شرایط باید از اصالح اپسیلن گرینهاوس گیسر

پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری معنادار است؛ اما تفاوت میانگین

استفاده شود؛ بنابراین در ادامه برای تفسیر نتایج آزمون اثرهای

بین پسآزمون و پیگیری در هیچیك از متغیرهای پژوهش معنادار

درون آزمودنیها از این آماره استفاده شد .در جدول  9نتایج

نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله پیگیری

آزمون تحلیل واریانس مختلط اندازههای تكراری گزارش شده

بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است.

است.
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مجله علوم روانشناختی

جدول .9نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مكرر در سه گروه در سه مرحله
متغیر
رابطه والد  -فرزندی

خودکارآمدی والدگری

انعطافپذیری شناختی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداری

اندازه اثر

مراحل مداخله

911/10

 0/04و 91/99

341/41

91/19

1/110

1/10

مراحل × گروه

213/11

 0/04و 91/99

221/31

23/32

1/110

1/31

بینگروهی

0321/39

 0و 31

0321/39

01/31

1/113

1/20

مراحل مداخله

10/11

 0/13و 11/31

91/11

01/42

1/110

1/33

مراحل × گروه

000/10

 0/13و 91/99

12/11

39/21

1/110

1/91

بینگروهی

13/33

 0و 31

13/33

1/11

1/129

1/02

مراحل مداخله

014/01

 0/01و 91/04

014/11

21/11

1/110

1/31

مراحل × گروه

091/10

 0/01و 91/04

022/10

01/44

1/110

1/24

بینگروهی

912/13

 0و 31

912/13

4/11

1/119

1/21

جدول .1نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون  -پسآزمون
شاخصهای آماری

پسآزمون  -پیگیری

پیشآزمون  -پیگیری

تفاوت

انحراف

سطح

تفاوت

انحراف

سطح

تفاوت

انحراف

سطح

میانگین

معیار

معناداری

میانگین

معیار

معناداری

میانگین

معیار

معناداری

رابطه والد  -فرزندی

9/11

1/10

1/110

9/31

1/11

1/110

1/32

1/23

1/19

خودکارآمدی والدگری

0/11

1/31

1/110

0/22

1/29

1/119

1/91

1/23

1/01

انعطافپذیری شناختی

2/11

1/11

1/110

2/12

1/11

1/110

1/11

1/21

1/41

بحث و نتيجهگيری

دموکراتیك به والدین جهت تغییر روش والدگری خود از

این پژوهش بهمنظور بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مادران

خودکامه یا نازپرور به مقتدرانه و ارتقاء تواناییهای والدگری باعث

به شیوه استپ بر کیفیت رابطه والد  -فرزندی ،خودکارآمدی

ارتقاء حرمت خود و اعتمادبهنفس والدین و کودکان گشته و در

والدگری و انعطافپذیری شناختی مادران دارای پسران نوجوان

نتیجه تعامل آنها را بهبود میبخشد؛ این برنامه والدین را ترغیب

انجام گرفت .تحلیل نتایج اندازههای مكرر حاکی از آن بود که این

میکند تا هدفهای بدرفتاری فرزندان خود را بشناسند ،به

برنامه بر بهبود رابطه والد  -فرزندی ،خودکارآمدی والدگری و

روشهای والدگری خود توجه کنند ،به فرزندان خود احترام

انعطافپذیری شناختی مادران اثرگذار است .یافتههای این پژوهش

گذاشته و به او اعتماد کنند ،قوانینی برای رفتار تعیین کنند و به

با نتایج سعادتی و همكاران ( ،)0344رضایی و همكاران (،)0341

کودکان خود حق انتخاب دهند (اسماعیلی نسب و همكاران،

هاشمی ملكشاه ( ،)0341پایدارنیك و همكاران (،)0349

.)0341

خدابخش و جعفری ( ،)0343اوریان و بنآشر ( ،)2104سنگاوری و

در بحث انواع آموزش والدین ،دینك مایر و مك کی ()2103

همكاران ( ،)2101آرمسترانگ و همكاران ( ،)2101بارلو و

رویكرد آدلری را از جمله رویكردهای ارتباطی مطرح میکند که

همكاران ( ،)2101جونینین و همكاران ( ،)2101هیث و همكاران

هدف آنها بهبود الگوهای ارتباطی در خانواده است و بر ارتقاء

( )2101و دینك مایر و مك کی ( )2103همسو است .در تبیین این

احترام متقابل و حل تعارض تأکید میکند و در این میان کودک

نتایج میتوان گفت که با ارا ه این آموزشها بر رابطه والد و

بهعنوان عضوی از سیستم خانواده ،از آن تأثیر میپذیرد و بر آن

کودک تأکید شده و این نكته که ممكن است اعمال و خلقوخوی

تأثیر میگذارد .بررسی کمبل و ساتن (0413؛ نقل از اسماعیلینسب

والدین ،رفتار کودک را تحت تأثیر قرار دهد مورد توجه قرار

و همكاران )0341 ،نیز بیانگر تأثیر استپ بر کاهش مهار در محیط

میگیرد.

خانواده بوده است .در این پژوهش مادران گروه آموزش از آموزش

برنامههای آموزش والدینی آدلری که بر اساس والدگری

با برنامه استپ بسیار استقبال کردند و آنها را در تمرینهای خود به

دموکراتیك و دلگرمی مبتنی است ،با آموزش روش والدگری

کار بردند؛ بازخوردهای آنها نشان داد که بهکارگیری اصول والد

5101
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نادره سعادتی و همكاران

گری دموکراتیك که یكی از اصول رویكرد آدلری است در تعامل

گذشته تاکنون پرورش کودک همواره یكی از مسا ل مهم و

اعضای خانواده با یكدیگر رضایتبخش بوده است؛ از طرفی

سرنوشتساز در زندگی والدین بوده و هست؛ نیاز به آموزش در

آموزش این اصول برای مادران چالشبرانگیز بود و بحثها و

زمینة مهارتهای الزم برای کنار آمدن با مشكالت رفتاری فرزندان

گفتگوهای زیادی را در گروه به همراه داشت .از نظر پژوهشگر

در همة فرهنگها به چشم میخورد ،بنابراین ،تالش در زمینة ایجاد

اجرای آموزش والدین بر اساس برنامه استپ در خانوادهها نیازمند

بستری مناسب برای والدین و کارآمد شدن آنان برای برخورد

آگاهی کامل والدین به اصول تربیتی آدلری است و اولین هدف

درست با کودکانشان از وظایف مهم تمام کسانی است که در امر

جلسات باید تمایل همه به شنیدن صادقانه حرفهای دیگران باشد؛

تعلیم و تربیت کودکان سهیم هستند (علیزاده و سجادی.)0341 ،

قبل از اینكه راهحل مطلوبی پیدا بشود باید شنیدن حرفهای

افزون بر آن ،در خانوادههای با مرزهای بیش از حد منعطف نیز

دیگران و درک منظور آنها یك عادت شود(هاشمیملكشاه،

ادراک نوجوان نشاندهندهی عدم دریافت حمایت عاطفی،

)0341؛ در واقع والدین ابتدا با شیوههای والدگری آدلری بهطور

سردرگمی و ابهام در مورد انتظارات مادران بوده است و نوجوان از

کامل آشنا شوند و تغییرات الزم را در نگرشهایشان ،به تربیت

طریق رفتارهای پرخطر و یا تظاهر به بیماری ،سعی در روشن کردن

متناسب با جوی که در آن زندگی میکنند بدهند و بعد با اجرای

انتظارات مادران و دریافت حمایت عاطفی از جانب آنها داشته است

آموزشها در خانواده ،جو حاکم بر خانواده را تغییر دهند.

(سعادتی و همكاران .)0341 ،این یافتهی تازه نشان دهندهی آن

با این توضیحات به این مهم دست مییابیم که الزمة مؤثر بودن

است که در بافت خانواده محور جامعهی ما ،برخالف بافت بسیاری

والدین و توانمندیهای آنان در برقراری یك ارتباط مفید و مثمر

از جوامع دیگر که در آن تأکید بر فردیتگرایی است ،آزاد

ثمر با فرزندانشان است که بدون شك از پراهمیتترین و

گذاشتن بیش از حد نوجوان و مرزبندیهای سهلگیرانه میتواند

پرمخاطرهترین وظایف آنها در زندگی است ،بهرهمند بودن از

کارکردی منفی داشته باشد و عالوه بر ایجاد نارضایتی در نوجوانان،

اطالعات کافی در زمینه شناخت کودک و درک رفتارها ،علل و

از طریق کاهش احساس امنیت و تعلق خاطر ،به بنیان خانواده نیز

مشكالت رفتاری اوست؛ جالبتوجه است که از مدتها قبل ،در

آسیب برساند (شریعتمدار و همكاران.)0341 ،

جامعه برای افرادی که به نحوی با کودکان سروکار دارند ،مانند

از این رو ،به نظر میرسد افزایش دانش ،مهارت اعتمادبهنفس،

معلمان ،مشاوران ،روانشناسان و روانپزشكان آموزشهای ویژهای

خودکارآمدی والدگری ،کاهش استرس والدگری و خوشفكری

وجود داشته است ،اما والدین که مهمترین نقش را در زندگی

والدین در تربیت و تعامل با فرزند نوجوانشان ،باعث کاهش

کودکان دارند ،معموالً وظیفه پرورش فرزند را بدون آموزش

چالشها و تعارضات والد  -فرزندی شده است .گروهی از مادران

خاص بر عهدهدارند (سعادتی و همكاران .)0344 ،این در شرایطی

در حین برگزاری برنامه آموزشی ،بر نامناسب بودن روش تربیتی

است که اغلب والدین اطالعات و آشنایی کافی در زمینه شیوه

خود اذعان داشته و بیان میکردند تغییر دادن نوع نگرش و

برخورد و تربیت فرزندان خود ندارند و این امر مهم به علت فقر

عملكردشان نسبت به تربیت فرزندان و ارتباطشان با آنان نیازمند

فرهنگی و تربیتی والدین ،سرپرستی ناقص یكی از والدین،

دوره طوالنی آموزش همراه با تمرینهای فراوان است؛ از این رو

نابسامانیهای خانوادگی و یا اختالفها ،مشاجرهها و جدایی والدین

مدت کم دوره آموزشی ،فشرده بودن دوره ،نداشتن فرصت کافی

است؛ چنانچه مشكالت رفتاری کودکان در سنین قبل از مدرسه

برای به تمرین درآوردن آموزشهای داده شده و مشغله زیاد مادران

باشد ،دست نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور در راهنمایی و

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر است؛ از این رو پیگیری با

هدایت کودکان تا حد زیادی بسته خواهد بود و برنامه اساسی و

فاصله زمانی بیشتر برای اطمینان از پایایی تأثیر مداخالت ،الزم باشد.

مهمی نمیتواند اعمال کند؛ در چنین مواردی ضرورت دارد که

پیشنهاد می شود که این برنامه برای پیشگیری و اصالح روابط هر

عامه مردم ،بهویژه والدین جوان از طریق رسانههای گروهی

یك از والدین با پسران نوجوان خود آموزش داده شود تا شاهد

آموزشهای الزم را دریافت کنند و مراکز مشاوره و راهنمایی

کاهش تعارضات کمتری بین والدین و پسران نوجوان جامعه باشیم.

کودک و والدین در مناطق مختلف با امكانات کافی ایجاد شود؛ از

این پژوهش میتواند برای رواندرمانگران و مشاوران در حوزه
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مجله علوم روانشناختی

مشاوره نوجوان و انتخاب نوع مداخله برای آموزش به والدین مفید

مضطرب .فصلنامه روانشناسی کاربردی 9(02 ،پیاپی -100 ،)91

باشد.

.940

درایكورس ،رودولف و سولتس ،ویكی ( .)0342کودکان خوشبخت:

منابع

راهبردهای تربیت کودک و بهبود رابطه والدین فرزند .ترجمه

اسماعیلی نسب ،مریم؛ علیزاده ،حمید؛ احدی ،حسن؛ دالور ،علی و

حمید علیزاده و علیرضا روحی ،تهران :انتشارات ارسباران.

اسكندری ،حسین ( .)0341مقایسه اثربخشی دو روش آموزش

سپهوند ،تورج ( .)0341افسردگی و اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی

والدین با رویكرد آدلر  -درایكورس و بارکلی بر بهبود

در بستر انعطافپذیری شناختی مادران .مجله دانشگاه علوم

مؤلفههای محیط خانواده در خانوادههای دارای فرزندان با

پزشكی اراک.11-11 ،)2(22 ،

اختالل سلوک .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی-11،)0(9 ،

سعادتی ،نادره؛ یوسفی ،زهرا و گلپرور ،محسن ( .)0341اثربخشی برنامه

.93

آموزش والدین به شیوه استپ بر استرس والدگری ،تنظیم هیجان

ابارشی ،زهره؛ طهماسیان ،کارینه؛ مظاهری ،محمدعلی و پناغی ،لیلی

و انعطافپذیری شناختی مادران نوجوان .فصلنامه روانشناسی

( .)0311تأثیر آموزش برنامه ارتقای رشد روانی  -اجتماعی

کاربردی.11-11 ،)0(09 ،

کودک از طریق بهبود تعامل مادر  -کودک بر خوداثرمندی

سلطانی ،اسماعیل؛ شاره ،حسین؛ بحرینیان ،سید عبدالمجید و فرمانی،

والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال .فصلنامه علمی

اعظم ( .)0342نقش واسطهای انعطافپذیری شناختی در ارتباط

پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی.94-11،)3( 3 ،

بین سبكهای مقابلهای و تاب آوری با افسردگی .مجله عمی

پایدارنیك ،بهرام؛ محسنزاده ،فرشاد و اسدپور ،اسماعیل (.)0349

پژوهشی پژوهنده.11-41،)42(0 ،

اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر کیفیت رابطه

سیدشریفی ،منصوره؛ نوابی نژاد ،شكوه و فرزاد ،ولیاهلل ( .)0311مقایسه

مادران با دختران نوجوان .کنفرانس بینالمللی علوم انسانی،

اثربخشی رویكرد هیجانمدار و طرحواره درمانگری بر

روانشناسی و علوم اجتماعی ،تهران.

خودکارآمدی والدگری مادران سرپرست خانواده .فصلنامه

تجریشی ،معصومه؛ عاشوری ،محمد؛ افروز ،غالمعلی؛ ارجمندیان ،علی

علمی پژوهشی علوم روانشناختی.911-901،)11( 01 ،

اکبر و غباری بناب ،باقر ( .)0349اثربخشی آموزش برنامهی

شریعتمدار ،آسیه؛ امینی ،آرزو و عمادی ،فریناز ( .)0341مرزهای

والدگری مثبت بر تعامل مادر با کودک کم توان ذهنی،

خانوادگی و امنیت پایه :ادراک مادر  -نوجوان در مورد

فصلنامهی توانبخشی.103-141 ،)11(0 ،.

انعطافپذیری مرزهای خانوادگی بر مبنای رشد .فصلنامه

ثنایی ذاکر ،باقر .)0313( .رواندرمانی و مشاوره گروهی .تهران :نشر چهر.

پژوهشهای مشاوره؛ .10-13 ،)11(01

حسنزاده ،محمد و چراغی ،مرضیه ( .)0341بررسی رابط ولی – فرزندی

شكوهییكتا ،محسن؛ اکبری زردخانه ،سعید؛ محمودی ،مریم و مهدوی

و خودکارآمدگی اجتماعی نوجوانان ،دومین همایش ملی

مجتبی ( .)0341اثربخشی برنامه مداخلهای روابط والد  -نوجوان

روانشناسی ،تهران ،ایران.

بر تعامالت بیننسلی خانوادگی .فصلنامه علمی پژوهشی علوم

خدابخش ،روشنك و جعفری ،مصطفی ( .)0343بررسی اثربخشی

روانشناختی.91-11،)11( 01 ،

آموزش والدین با رویكرد آدلری بر سبكهای مقابلهای مادران

شیخاالسالمی ،علی؛ محمدی ،نادر و سیداسماعیلی قمی ،نادر (.)0341

کودکان مبتال به نافرمانی مقابلهای و کاهش نشانههای اختالل.

مقایسه استرس والدگری ،شادکامی و انعطافپذیری شناختی

فصلنامه مطالعات روانشناختی.1-24 ،)01(0 ،

مادران دارای فرزند کم توان ذهنی و ناتوانی یادگیری .مجله

رضایی ،فاطمه؛ غضنفری ،فیروزه و رضا یان ،مهدی ( .)0341اثربخشی

ناتوانیهای یادگیری.21-92 ،)9(1 ،

آموزش گروهی والدگری مثبت بر تنیدگی و خودکارآمدی

گامست ،گلن؛ مایرز ،الرنس اس و گوارینو ،ای .جی ( .)0341طرحهای

والدگری مادران و مشكالت رفتاری دانشآموزان کمتوان

تحلیل واریانس (رویكرد مفهومی و محاسباتی همراه با  SPSSو

ذهنی .مجله دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه.1-01 ،)0( 1 ،

 .)SASترجمه علیرضا کیامنش و مژگان جعفری .تهران :نشر علم

زارع ،حسین و برادران ،مجید ( .)0341اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و

(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی.)2111 ،

تعهد در بهبود مهار شناختی و انعطافپذیری شناختی دانشجویان

مغربی سینكی ،حامد؛ حسنزاده ،سعید؛ خادمی ،مژگان و ارجمدنیا ،علی
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